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*Ceny pojištění na RČ: dle věku, bydliště a bonusu klienta, objemu, 
výkonu, stáří a značky vozidla platné ke dni tisku.

zahradavezkyzahradavezkywww.vystavavezky.czwww.vystavavezky.cz

20212021
výstava zemědělské techniky
doprovodný program
otevřeno denně 9:00 - 16:00
těší se zahradníci, 

řemeslníci, pekaři, 
cukráři a spousta dalších

výstava zemědělské techniky
doprovodný program
otevřeno denně 9:00 - 16:00
těší se zahradníci, 

řemeslníci, pekaři, 
cukráři a spousta dalších

Čeká Vás:Čeká Vás:

ZAHRADA VĚŽKYZAHRADA VĚŽKY
30. 9. - 3. 10.30. 9. - 3. 10.

Autem či pěšky
na Zahradu Věžky...

Autem či pěšky
na Zahradu Věžky...

Zahrádkářská výstava Věžky u KroměřížeZahrádkářská výstava Věžky u Kroměříže

NABÍZÍME

Zprostředkování koupě a prodeje 
nemovitostí.

Výkup nemovitostí až za 120 % 
znaleckého posudku.

Specializujeme se na prodej bytů 
po provedených kompletních 

rekonstrukcích.

PROVÁDÍME

• kompletní i částečné rekonstrukce bytů a interiérů
• specialista na koupelny a bytová jádra
• rekonstrukce bytů „na klíč“ od návrhu, demontáže, dodání materiálu, celkové stavební 

realizace včetně elektra, vody, odpadů, topení, nových omítek, realizace bytového jádra, 
dodání a montáže podlahy a dveří, montáže kuchyně, skříní až po závěrečný úklid 

• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou 
• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

PŘIPRAVUJEME

G2 Reality s.r.o.
Třída Tomáše Bati 1545

760 01 Zlín 
(vedle tržiště Pod Kaštany)

Tel.: 776 797 007
www.g2reality.cz

www.g2rekonstrukce.cz

„NECHCEME BÝT NEJVĚTŠÍ, CHCEME BÝT NEJLEPŠÍ!“

STAVEBNÍ FIRMA

REALITNÍ SPOLEČNOST

• Pronájem vybaveného bytu 1+kk po nově 
provedené rekonstrukci ve Zlíně, ulice Šte-
fánikova. K dispozici prádelna s pračkami 
a sušičku, velkou terasou a parkovacím 
stáním.

• Pronájem vybaveného bytu 1+kk v Zlíně, 
ulice Zadní luhy. V bytě nadstandartní 
kuchyň. linka, TV, postel, skříň, sedačka, 
stůl a židle. Prostorná koupelna se sprch. 
koutem, vanou a pračkou. 

• Pronájem nového bytu 2+kk ve Zlíně, ulice 
Zadní luhy. Vybaven kuchyňskou linku se 
spotřebiči, sedačkou, TV, postelí a skříňí. 
K dispozic posezení s velkou terasou 
a parkovací stání.

• Prodej domu 5+kk 
po nově provedené 
kompletní rekonstrukci 
v Oldřichovicích. Vybaven 
novou nadstandartní 
kuchyň. linkou se 
spotřebiči Bosch. 
V prodeji od 1. 10.!

• Prodej bytu 4+kk 
v cihlovém byt. domě 
po nově provedené 
kompletní rekonstrukci ve 
Zlíně na ulici Přílucká. Ve 
2. patře s dvěma balkony.

• Pronájem nově 
zrekonstruovaných bytů 
2+kk a 1+kk ve Zlíně 
na ulici Štefánikova. Od 
20. listopadu!
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Baťovské letectví poutá 
pozornost. Spoustu 
zajímavých informací o něm 
přináší kniha Baťa létá 
z Otrokovic, kterou vydalo 
nakladatelství Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně. 

V říjnu se konají volby do Poslanecké sněmovny

Podzim s příslibem
Žízeň po životě. I tak by moh-

ly být vnímány první zářijové týd-
ny. A není se čemu 
divit. Neutuchají-
cí léto spolu s ce-
lou řadou akcí pro 
veřejnost – město 
doslova pulsuje ži-
votem. Svůj podíl 
na tom má bezesporu filmový fes-
tival, který chtěl lidem vynahradit 
možnost potkat se „osobně“, což 
místy vyústilo až ve stav dlouho 
nevídaný. Stav zcela zaplněné-
ho náměstí. Do podzimních dnů 
tak vstupujeme s mírným optimi-
smem, že by se mohly odehrávat 
ve vstřícnějších odstínech než mi-
nulý rok. O tom, že zatím máme 
dobře našlápnuto, svědčí i udá-
losti, které nás teprve čekají. Le-
tos je tomu například čtyřicet let, 
kdy se ve Zlíně poprvé uskutečni-
lo Setkání kytaristů. Co nabídne 
tentokrát? Především „návrat ke 
kořenům“, jak zní jeho tematic-
ké zaměření. Ke kořenům kvalit-
ní kytarové muziky, ke kořenům 
toho, kým jsme. A snad i za účas-
ti minule chybějících Progress 2 či 
Kochta Bandu.

 Marek Adamík

Provoz na otrokovickém letišti ve 30. letech  Foto | Marek Adamík

Rok se s rokem sešel a opět tu 
máme volby do Poslanecké sně-
movny. Ty se konají v pátek 8. 
a v sobotu 9. října, přičemž hlaso-
vání probíhá první den od 14:00 
do 22:00, druhý den pak od 8:00 
do 14:00. Hlasuje se ve čtrnácti 
volebních krajích České republiky, 
ale i v zahraničí a na konzulárních 
úřadech ČR. Každý volič hlasuje 
v tom volebním okrsku, kde je při-
hlášen k trvalému pobytu, s výjim-
kou občanů, kteří hlasují na volič-
ský průkaz nebo kteří se nacházejí 
v době voleb v nemocnici, ústavu 
sociální péče nebo jiném obdob-
ném zařízení.

Právo volit má každý občan ČR, 
který alespoň ve druhý den voleb 
dosáhl nejméně osmnácti let věku 

si volič na obecním úřadě v místě 
trvalého bydliště zařídí voličský 
průkaz. Ten pak při hlasování ode-
vzdá volební komisi v okrsku, ve 
kterém se rozhodne hlasovat. Ze 
závažných, zejména zdravotních 
důvodů, může volič požádat obe- 
cní úřad, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost do přenosné vo-
lební schránky. Okrsková volební 
komise, pod kterou volič spadá, 
pak vyšle své členy, kteří s hlaso-
vací schránkou přijedou za obča-
nem domů nebo do příslušného 
zdravotnického zařízení.

Ostatním občanům k proká-
zání totožnosti postačí občanský 
průkaz, cestovní, diplomatický 
nebo služební pas ČR nebo cestov-
ní průkaz.  ma

a je přihlášen k trvalému pobytu 
v obci náležící do územního ob-
vodu kraje. Hlasování v jiném vo-
lebním okrsku je možné, jestliže 

Na pultech knihkupectví se po-
prvé objevila již v roce 2018 a svým 
obsahem natolik zaujala veřejnost, 
že si během několika let vysloužila 
i druhé vydání. To třetí, rozšířené 
o jednu kapitolu, právě putuje do 
prodeje. Nová kapitola pojedná-
vá o celkovém vývoji letectví firmy 
Baťa v letech 1929–1939 a přináší 
také soustavnější informace o pů-
sobení Masarykovy letecké ligy ve 
Zlíně. Jádrem publikace zůstává 
podobně jako v předchozích vy-
dáních osm dálkových leteckých 
obchodních cest firmy Baťa v le-
tech 1931–1938, které byly na svou 
dobu unikátem nejen v Českoslo-
vensku, ale i v Evropě. Atmosféru, 
ve které se baťovští letečtí pionýři 
tehdy pohybovali, přibližuje asi še-
desát fotografií.

„V roce 1929 bylo zlínské leti-
ště, umístěné naproti nemocnici, 
přestěhováno přestěhováno do 
Otrokovic, protože již nedostačo-
valo svou kapacitou. Odtud se pak 

létalo do celého světa. Některé lety 
byly obzvlášť významné, napří-
klad slavná cesta Tomáše Bati do 
Indie na přelomu let 1931 a 1932, 
díky níž začala firma podnikat 
v Indii a v jihovýchodní Asii,“ vy-
práví autor publikace, historik Jan 
Herman z Informačního centra 
Baťa UTB.

Létání ve spartánských 
podmínkách

Letecká doprava baťovcům 
údajně natolik zefektivnila práci, 
že zástupce firmy dokázal během 
jednoho dne provést inspekční 
kontroly i v několika prodejnách 
v různých zemích. „Prozatím ne-
vím o žádné jiné firmě u nás ani 
ve světě, která by leteckou do-
pravu v té době využívala tak-
to intenzivně,“ doplňuje historik 

s vysvětlením, že ve třicátých le-
tech minulého století bylo letectví 
teprve v počátcích a cestovat tím-
to způsobem na větší vzdálenosti 
bylo přinejmenším riskantní. Pi-
loti například neměli k dispozi-
ci vysílačky ani navigaci a museli 
se orientovat pouze podle papí-
rových map a orientačních bodů 
v krajině. „Létalo se pouze ve výš-
ce tří až čtyř tisíc metrů a pouze 
ve dne. Piloti si také netroufali 
létat nad oceány a problematické 
byly i přelety hor,“ dodává Jan 
Herman.

Ačkoliv firma měla k dispozici 
výběr z několika letounů s různý-
mi technickými parametry – Fok-
kery, Lockheedy i menší stroje 
– tisíce kilometrů strávených na 
místě pilota či pasažéra zřejmě ne-
byla procházka růžovým sadem.

| MAREK ADAMÍK
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Zlínští řidiči se dočkají nového napojení 
průmyslové zóny v Přílukách

INZERCE RV2101519/01

Nová cesta nad řekou vedoucí 
do Příluk, parkoviště, propojení 
cyklostezky a multifunkční hřiš-
tě. Takové jsou plány na největší 
stavbu poslední dekády, které od-
startují příští rok na jaře. „Cílem 
stavby je přímé napojení průmys-
lové zóny mimo zastavěné území 
za účelem zkvalitnění dopravní 
dostupnosti a odlehčení obytné 
zástavby místním částem Příluky 
a Lužkovice,“ přiblížil mluvčí rad-
nice Tomáš Melzer.

Napojení vznikne o kus dál od 
stávající křižovatky směrem na 
Želechovice. Nový most povede 
nad Dřevnicí, přes železniční trať 
a vyústí na kruhovém objezdu na 
ulici Cecilka. Odtud pak naváže 
sjezd k záchytnému parkovišti.

Plánované parkoviště bude 
fungovat v režimu P+R (z angl. 
„park and ride“). „Parkoviš-
tě bude sloužit jako přestup-
ný bod na veřejnou dopravu pro 

cestování do centra města,“ na-
značil radní pro dopravu Michal 
Čížek. Výhodou je, že tu lidé bu-
dou moci ponechat auto na celý 
den a dál do města se přepravit 
pomocí MHD. Ulevit by se tak 
mělo parkovištím v centru města. 
„Chtěli bychom, aby cestující za-
parkovaných vozidel měli nárok 
na MHD MHD nebo využití pře-
pravy vlakem zdarma. Myslím, 
že například pro obyvatele při-
jíždějící ze severovýchodu by tato 
možnost představovala velmi lá-
kavý benefit,“ dodává Čížek.

Kapacita parkoviště nebude 
nijak závratná, vznikne tu jen sto 
čtyřicet míst. Při budování je to-
tiž magistrát limitován vlastnic-
tvím pozemků.

Napojí se sem také páteř-
ní cyklostezka vedoucí z Otro-
kovic směrem na Vizovice a na 
parkovišti přibudou stojany na 
kola. Stávající most se strhne 

a nahradí ho lávka určená pro 
pěší, cyklisty nebo vozy integro-
vaného záchranného systému. 
Do budoucna se počítá i se vzni-
kem multifunkčního hřiště u fot-
balového areálu. Stavba vyjde 

na 288 milionů korun, přičemž 
190 milionů pokryje dotace. Začít 
by se mělo na jaře příštího roku, 
a pokud vše půjde podle plánu, 
řidiči se po novém napojení pro-
jedou v dubnu 2023.  ks

Nové parkoviště nabídne asi 140 parkovacích míst  Zdroj | archiv města Zlína



  Z VAŠEHO MĚSTA 5|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Za nápadem zřídit trolejbusovou 
dopravu stál novinový článek

* hledáme zájemce o hlavní pracovní poměr ve Zlíně a okolí
* hledáme zájemce o dlouhodobé brigády ve Zlíně a okolí
* hledáme pro naše zaměstnance ubytování ve Zlíně a okolí

Kontakt: Human-Res s.r.o.
Kvítková 3687/52, 760 01 Zlín
M: +420 731 526 255
E: fikeis@optima-recruit.cz

Seznam nabízených pozic:
https://www.superkariera.cz/prace/?q=human-res# 

Personální agentura 
s více jak dvacetiletou tradicí ve Zlíně.

INZERCE RV2101498/01

Se ZET kartou můžete nově i do knihovny
Integrovaná doprava Zlínské-

ho kraje doznala dalších změn. 
Tentokrát se týkají takzvané ZET 
karty, která funguje jako virtuál-
ní peněženka pro platbu jízdné-
ho ve spojích IDZK. Od 1. září se 
rozšiřuje její využití a nově ji lze 
využívat také jako knihovní prů-
kaz v Krajské knihovně Františka 
Bartoše.

Držitelé personifikované ver-
ze Zetky se jménem a fotografií se 
mohou v knihovně zaregistrovat 
na tento doklad a ušetřit tak místo 
v peněžence při vyřizování stan-
dardního čtenářského průkazu. 
Kromě toho mohou cestující touto 
kartou nebo kartou Moravskoslez-
ského kraje, takzvanou ODISkou, 
platit také ve vlaku. „Pokud cestu-
jící přestoupí v rámci IDZK mezi 
vlakem a autobusem nebo naopak 
mezi vlaky dvou dopravců, nebu-
de v navazujícím spoji platit opě-
tovně nástupní poplatek,“ uvedl 
Martin Štětkář, jednatel společ-
nosti a koordinátor veřejné dopra-
vy Zlínského kraje.

Zvýhodněný přestup však bude 
platit za podmínky, že pro platbu 
jízdného bude využita právě Zetka 
nebo zmíněná ODISka. Ověřování 
nároku na přestup se uskutečňu-
je automaticky a cestující se ni-
čím dalším nemusí prokazovat. 
Pokud při nástupu použije jinou 
kartu, bude nástupní sazba účto-
vána vždy.

Karta Zetka je jednoduchá 
elektronická peněženka pro ces-
tování ve Zlínském kraji autobu-
sem a nyní i vlakem. Můžete s ní 
pohodlně platit jednotlivé jízdné 
a lze ji dobít i online u řidiče. Kar-
ta nahrazuje starší karty dopravců 
ČSAD Vsetín, ČSAD Bus Uherské 
Hradiště, Housacar a Krodos Bus, 
jejichž platnost skončila koncem 

minulého roku. V platnosti zůstá-
vají čipové karty dopravce Arri-
va Morava. ODISka je obdobou 
Zetky platné na území Moravsko-
slezského kraje. Je jediným vzá-
jemně uznávaným elektronickým 
platebním prostředkem u doprav-
ců zajišťujících veřejnou osobní 
dopravu v rámci místního integro-
vaného dopravního systému.  ma

Z autobusového nádraží do knihovny je to pár kro-
ků. Dobrá zpráva pro držitele Zetky 
 Foto | Marek Adamík

Zhoršující se situace v zásobo-
vání pohonnými hmotami pro au-
tobusy a omezování jejich provozu 
na jedné straně, nutnost dopravit 
dělníky do průmyslových závodů 
na straně druhé. To bylo uváděno 
jako dva hlavní motivy ke zřízení 
trolejbusové dopravy ve Zlíně, kte-
rá byla v pravidelném provozu za-
hájena začátkem roku 1944. Méně 
známé už je, že prvotní myšlenka 
zřízení tohoto typu dopravy se ob-
jevila za okolností, které se zásobo-
váním ani s rozmachem Baťových 
závodů zase tak moc nesouvisely.

Psalo se datum 18. září 1934, 
když se v Lidových novinách obje-
vil článek o záměru vybudovat tro-
lejbusovou dopravu v Brně. Článek 
popisující výhody trolejbusů nato-
lik zaujal zlínskou městskou radu, 
že se od ředitelství městských drah 
v Brně rozhodla zjistit podrobněj-
ší informace. To je však odkázalo 
na Škodovy závody v Plzni a ČKD 
v Praze, kde se projekty na trolej-
busy připravovaly. Nutno dodat, že 

přes to, že se prvotní inspirace do 
Zlína dostala z Brna, samotné Brno 
se trolejbusů dočkalo až mnohem 
později, na sklonku čtyřicátých let.

Škodovy závody vyhověly po-
ptávce ze Zlína a zaslaly městské 
radě nabídku na stavbu tratí i do-
dávku vozidel. Vše vyústilo v po-
měrně početnou delegaci složenou 
ze zlínských úředníků a úřednic, 
kteří se do Prahy vydali zhlédnout, 
jak taková trolejbusová doprava 
funguje v praxi, a zjistit, jaké jsou 
její výhody. Požadavek ze strany 
Zlína podle ČKD zněl, že by měl zá-
jem o vybudování trati Louky – Zlín 
– Zálešná – nemocnice v délce asi 
sedmi kilometrů s provozním inter-
valem ve špičce 15 minut, v ostatní 
době 30 minut. K tomu měla být 
zakoupena čtyři, respektive dvě vo-
zidla nejmodernějšího typu.

Po doplňujících informacích, 
které si Škodovy závody od Zlína 
vyžádaly, nakonec vyplynul pře-
kvapivý závěr, jenž zřízení trolej-
busové dopravy přinejmenším na 

čas odložil. Podle závodů šlo měs-
tu vlastně pouze o čtyři kilometry 
trolejbusové trati, „… přičemž račte 
počítati s dvacetiminutovými inter-
valy, dá se předpokládati, že ve Va-
šem případě bude rozhodně levněj-
ší provoz normálními benzinovými 
nebo naftovými autobusy nežli tro-
lejbusy,“ říkala zpráva, která vychá-
zela současně z cen energie, kterou 
městu dodávala elektrárna Baťo-
vých závodů.

Městská rada na základě této 
zprávy přehodnotila své stano-
visko a projekt odložila jako příliš 
riskantní. K poděkování Škodo-
vým závodům připojila dodatek, 
že od realizace trolejbusové do-
pravy prozatím ustupuje a příjmy 
města je nucena použít k jiným 
účelům. 

Že ale nedošlo k úplnému odvo-
lání této vize, je nám všem už dnes-
ka jasné.  ma

Návštěva zlínské delegace v Praze  Foto | archiv Antonína Macháčka
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Sklo – materiál, který můžete 
„recyklovat“ donekonečna

Zmíní-li se někdo, že třídí sklo, 
nepřijde nám na tom dneska už 
nic divného. Snad je tomu tak 
i proto, že se sklem v podobě la-
hví či sklenic od různých omáček 
se setkáváme každý den. Podobně 
jako s kontejnery na jejich sběr, 
které se většinou nacházejí v blíz-
kosti nádob na sběr papíru a plas-
tu. Proč se tedy o sklu – o něčem 
tak samozřejmém – zmiňovat? 
Zjednodušeně proto, že není sklo 
jako sklo. A ani s jeho recyklací to 
není tak jednoznačné.

Sklo jako materiál sahá dale-
ko do minulosti, staří Egypťané 
si z něj vyráběli ozdoby a různé 
předměty již někdy kolem roku 
tři tisíce před naším letopočtem. 
Nespornou výhodou skla je, že 
ho v podstatě můžeme recyklo-
vat donekonečna. Méně často se 
už bere v potaz, že po spotřebová-
ní obsahu skleněné nádoby nám 

stále zůstává funkční a znovu pou-
žitelný obal. Když jej vyhodíme do 
sběrné nádoby, chováme se sice 
„zodpovědně“, ale hodnotnější 
je jeho zálohování a další využití. 
Cesta k nádobě na tříděný odpad 
by měla být až druhým krokem.

Nádoby na dále nevyužitelné 
sklo, jak bílé, tak barevné, najde-
me vedle sebe, někdy však i samo-
statně. Zajímavostí je, že pokud se 
třeba spletete a bílé sklo vyhodíte 
do kontejneru na barevné sklo, nic 
tak vážného se nestane. Při dalším 
zpracování barevného skla jeho 
kvalitu totiž bílé sklo neovlivní. Ob-
ráceně to nefunguje. Mezi bílé sklo 
se nesmí dostat sklo barevné, neboť 
z barevných střepů nelze vyrobit 
čiré, průhledné sklo. S tím souvisí 
důvod, proč někde například na-
jdete pouze jeden typ nádoby.

Na rozdíl od jiných druhů ma-
teriálů u skla mnoho „přešlapů“ 

neuděláte. Do bílých nádob na 
čiré sklo se vhazuje sklo od nápo-
jů, zavařenin, marmelád a různé 
rozbité skleničky, nepatří tam – 
podobně jako do kontejnerů zele-
ných – keramika, porcelán, zrca-
dla, autosklo, drátované sklo nebo 
žárovky, které dle typu patří do 
nádob na elektrozařízení, speciál-
ních nádob nebo do komunálního 
odpadu. Zelené nádoby na barev-
né sklo se uplatní u lahví od alko-
holických a nealkoholických ná-
pojů, ssklenic či tabulového skla. 
Pokud likvidujete třeba akvárium 
či jiné rozměrné skleněné před-
měty, je třeba je nejdříve rozbít 
nebo odevzdat do sběrného dvora.

Ve Zlíně se občané ve třídě 
skleněného odpadu docela činí. 
V roce 2020 se údajně podařilo 
vytřídit rekordních 957 tun skla 
do celkem 470 bílých a zelených 
kontejnerů na území města.  ma

Úzkým otvorem na boku zeleného kontejneru lze 
vhazovat tabulové sklo Foto | Marek Adamík
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Jaroslav Provazník – V Dukle Praha 
to bylo zaměstnání na plný úvazek
Během své bohaté hráčské kariéry stihl vybojovat sedm 
titulů mistra republiky, z toho jeden v sezoně 1959/60 
v dresu s „géčkem na prsou“ – domácího TJ Gottwaldov. 

Jaroslav Provazník
27. února 1930, Zdelov u Hradce Králové
3x účast na mistrovství světa: 2x stříbro, 1x bronz
Sedminásobný mistr republiky (6x s Duklou Praha, 1x s TJ Gottwaldov)
Prvenství v Poháru mistrů evropských zemí (s Duklou Praha)
33 mezistátních, 220 mezinárodních utkání

| MAREK ADAMÍK

Třikrát se v dresu národního 
týmu zúčastnil mistrovství světa 
a má z nich tři cenné kovy – dva-
krát stříbro a jednou bronz. A to 
je pouze nástin hráčské minulosti 
Jaroslava Provazníka, který je ve 
světě házené i pro své přátele pod-
statně známější pod přezdívkou 
„Špagát“. V únoru letošního roku 
oslavila tato legenda nejen zlínské 
házené úctyhodných jednadeva-
desát let.

Od houslí k míčovým hrám
Ačkoliv je Jaroslav Provaz-

ník a priori spojován se Zlínem – 
ostatně začínal v oddíle Sokol Svit 
Gottwaldov a později zde trénoval 
i československé juniory – zlín-
ským rodákem není. Narodil se 
v roce 1930 ve Zdelově u Hradce 
Králové, kde jeho otec provozo-
val obchůdek s obuví. „Rozhodl 
jsem se, že nastoupím do Baťovy 
školy práce, to bylo ještě rok před 
skončením války. Můj otec si přál, 
abych si ještě před odjezdem do 
Zlína osvojil nějaké dovednos-
ti, třeba abych se naučil na něco 
hrát. Zvolil jsem si tedy hraní na 
housle. Když mě ale učitel houslí 
několikrát viděl, jak s kamarády 
hrajeme kopanou a jak mi to jde, 
poradil mi, abych raději zapomněl 
na housle a věnoval se míčovým 
hrám,“ vzpomíná na své dětství 
Jaroslav Provazník.

Raketový start a první ceny
Na internátech ve Zlíně hrá-

val školní turnaje v české háze-
né a basketbalu, a jakmile se ve 
městě začala po slavné éře čes-
ké házené hrát házená o jedenác-
ti hráčích, první úspěchy na sebe 
nenechaly dlouho čekat. Mladý 
Jaroslav se stal ještě v juniorském 
věku mistrem republiky. Po ná-
sledném přestupu do armádního 
klubu ATK Praha (později ÚDA 
Praha a nakonec Dukla Praha) 
získal svou první velkou medaili 
na mistrovství světa v házené o je-
denácti hráčích na šampionátu 
ve Švédsku v roce 1955, a jak sám 
říká, byl to pro něj ohromný záži-
tek. Hrál tehdy před více než pa-
desáti tisíci diváky proti domácím 
Němcům v čele s Kempou o po-
stup do finále. Ten však jeho týmu 
prý o tři branky utekl.

Dukla Praha „na plný úvazek“
„Když se z ATK stala Dukla, 

bylo to už v podstatě zaměstná-
ní na celý úvazek. Trénovali jsme 
každý den, skoro jsme se neza-
stavili,“ vzpomíná Provazník na 
nejslavnější éru své házenkářské 
kariéry. Na finále evropského po-
háru v roce 1957 prý dorazili dva-
cet minut před utkáním a za ví-
tězství dostal každý hráč patnáct 
stovek. Tehdy se armádnímu klu-
bu totiž podařilo získat prvenství 
v Poháru mistrů evropských zemí, 
když ve finále porazil švédského 

mistra, tým Örebro 21:13. Jaro-
slav Provazník spolu se Zdeňkem 
Šamánkem z Holešova se v tom-
to utkání stali nejlepšími střel-
ci. A aby toho nebylo málo, hned 
následující rok si mohl Provazník 
pověsit na krk ještě stříbrnou me-
daili z mistrovství světa, kdy Čes-
koslovensko dokázali porazit pou-
ze Švédové. Ať tak či onak, „měl 
jsem kliku, že jsem mohl být sou-
částí tak skvělého týmu,“ dodává 
Provazník.

Legendární hráč a trenér
Návrat do Zlína začátkem še-

desátých let znamenal pokračo-
vání v úspěšných zápasech – se 
svými spoluhráči z TJ Gottwaldov 
Provazník přerušil mistrovskou 
sérii Dukly a také se v českoslo-
venském dresu pokusil získat titul 
světových šampiónů. Ve svém do-
movském klubu se nicméně dlou-
ho nezdržel a ještě v polovině še-
desátých let vstoupil do TJ Tatran 

Bystřice pod Hostýnem. „Posta-
vil jsem si poblíž chatu, v Bystři-
ci končili s českou házenou a při-
šli za mnou, jestli bych tam nešel 
hrát a trénovat,“ vysvětluje Pro-
vazník s tím, že na nabídku nako-
nec kývl. Pro jeho svěřence to byla 
sázka na jistotu, neboť „Špagát“ se 
ukázal být velmi schopným trené-
rem. Podařilo se mu například do-
vést ženy Zlína až do českosloven-
ského finále proti Partizánskému. 
V klubu setrval až do ukončení své 
hráčské kariéry v roce 1972, kdy 
své úsilí zcela zaměřil na výchovu 
mládeže.

Čísla provázející hráčskou ka- 
riéru Jaroslava Provazníka jsou 
impozantní. Vedle tří cenných 
kovů dovezených z mistrovství svě-
ta se stal sedminásobným mistrem 
republiky a sehrál 33 mezistát-
ních a 220 mezinárodních utkání. 
V roce 2018 převzal z rukou prezi-
denta Českého svazu házené uni-
kátní cenu „Za věrnost házené“.

Špagát na oslavě svých 90. narozenin  Foto | 2x archiv Handball Club Zlín
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KOREJSKÉ BOJOVÉ UMĚNÍ 
A OLYMPIJSKÝ SPORT

tréninky po, st, pá od 17 hodin v sokolovně Prštné
nábor pro děti 6–14 let

možnost tréninků "na zkoušku"
skvělá parta

těšíme se

www.taekwondo-zlin.cz       TaekwondoZlin tkdzlin

Tradiční oddíl stolního tenisu s bohatou historií hledá nové 
talenty ve věku 5–10 let do svých početných řad. Navazujeme 
tak na předchozí úspěšné nábory z minulých let. Naše mládež 
se účastní krajských i celostátních turnajů a pravidelně 
dosahuje mnoha úspěchů.
Při výuce hráčů používáme nejmodernější technologie 
v podobě robota. Oddíl disponuje kvalitním zázemím, 
ochotnými a vstřícnými trenéry, moderními výukovými 
metodami, přátelským kolektivem a hlavně individuálním 
přístupem.
Jak se přihlásit: Telefonicky na čísle 603 572 401, p. Karal
Kdo se může přihlásit: Holky a kluci od 5 do 10 let
Kde nás najdeš a dozvíš se o nás více: www.tjkostelec.cz
Přijď mezi nás a předveď, co v tobě je!

TJ SOKOL KOSTELEC – ZLÍN
POŘÁDÁ NÁBOR NOVÝCH STOLNÍCH TENISTŮ

www.tjkostelec.cz

TJ  SOKOL

ZAL. 1942

KOSTELEC
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Začínající fotbalisté  
najdou zázemí v SK Louky

Stolní tenis – sport,  
při kterém si „hrajete“

Taekwondo  
učí zápasníky umění boje

Stolní tenis vznikl ve druhé po-
lovině 19. století jako společenská 
hra přenesením tenisu do sálové-
ho prostředí. Tehdy se samozřej-
mě ještě nehrálo u ping-pongové-
ho stolu jako dnes a nepoužívaly 
se ani nástroje, bez kterých si tuto 
sportovní disciplínu neumíme ani 
představit. Jako pálky sloužily tře-
ba krabice na doutníky, míčky byly 
zakulacené korkové zátky nebo 
gumové míčky a místo síťky slou-
žila řada knih. Až koncem 19. sto-
letí se začalo přicházet s různými 
inovacemi.

Ústřední výbor ping-pongo-
vý byl v Praze založen v roce 1925 
a o rok později se pod změněným 
názvem stal jedním ze zakládají-
cích členů Mezinárodní federace 
stolního tenisu. Československo 
se stalo prakticky ihned jednou 
ze světových ping-pongových vel-
mocí, a to když se na prvním mis-
trovství světa podařilo Bohumilu 
Váňovi získat celkem třicet medai-
lí. Od té doby vzniká a existuje 
celá řada oddílů, které se tomuto 

oblíbenému sportu věnují jak na 
závodní, tak rekreační úrovni.

TJ Sokol Kostelec-Zlín vznikl 
v roce 1942 jako tradičně stolně-te-
nisový oddíl, zaměřující se přede-
vším na mládež. Ta je vychovávána 
pod dohledem dvou zkušených tre-
nérů, kteří mají k dispozici robota, 
na němž se děti učí techniku úde-
rů, následně pak trénují na stolech 
a zdokonalují se pomocí různých 
herních kombinací. Tréninky se 
nesou v přátelské a zábavné atmo-
sféře. Protože jde ale o závodní od-
díl, hráči se účastní také krajských 
a celostátních turnajů včetně mis-
trovských zápasů.  ma

Řekne-li se taekwondo, mno-
hým z nás se patrně vybaví dy-
namický pohyb, bleskové reak-
ce nebo rychlé kopací techniky. 
Není divu. I volný překlad slova 
„taekwondo“ znamená „umění 
boje nohou a rukou“. Jeho původ 
sahá hluboko do korejské histo-
rie, avšak v posledních letech je 
spojováno spíše s moderní spor-
tovní disciplínou. V roce 2000 si 
dokonce našlo cestu mezi olym-
pijské sporty.

Klub Taekwondo WTF Zlín 
se zaměřuje hlavně na trénink 
kyorugi, což je forma sportovní-
ho zápasu, a vedle poomse (se-
stav), kyokpa (přerážecích tech-
nik) a hoshinsul (sebeobrany) jde 
o jednu z neoddělitelných součástí 
tréninku taekwondo. Tato disci-
plína je plnokontaktní, proto jsou 
soupeři vybaveni například chrá-
niči hrudi, zubů a hlavy. Během 
zápasu jsou závodníkovi udělová-
ny body za zásah soupeřovy ves-
ty či hlavy, naopak při porušování 
pravidel jsou mu body strhávány. 

Zápas má zpravidla tři kola o dél-
ce asi dvou minut.

Zlínský klub má za sebou již 
dvacetiletou historii a podařilo se 
mu vychovat několik úspěšných 
reprezentantů. V jeho čele stojí 
Svatopluk Štípek, dlouholetý tre-
nér reprezentace ČR a držitel nej-
vyšších trenérských licencí, vedle 
něhož stojí trenéři Petr Sovadi-
na, Jan Horňáček, Martin Divílek 
a Veronika Písková. Trénovat se 
chodí do sokolovny ve Zlíně-Pršt-
ném, a to každé pondělí, středu 
a pátek od 17 hodin.  ma

Fotbal patří k nejoblíbenějším 
sportům u nás a každoročně láká 
řadu nových talentů. Ti mají mož-
nost zapojit se do některého z fot-
balových klubů, kde se setkávají 
s podobně naladěnými kamarády, 
zkušenějšími hráči a zejména tre-
néry, kteří je doprovázejí na cestě 
jejich hráčskou kariérou. Otázkou 
tak zůstává, po jakém fotbalovém 
klubu se ohlédnout, abychom mla-
dého začínajícího hráče neodradi-
li hned na začátku. Každý klub má 
své specifické vlastnosti, jedinečné 
složení, kulturu a atmosféru, od-
víjející se právě od osobností, jež 
jsou jeho součástí. A protože obsa-
zení se často mění, mění se i klubo-
vé klima. Výjimkou jsou snad jen 
kluby s mnohaletou tradicí, kde se 
hodnoty přenášejí z generace na 
generaci.

Takovým klubem působícím na 
Zlínsku je například fotbalový klub 
SK Louky, jehož historie sahá až do 

třicátých let dvacátého století. Ne-
jen pamětníci a nejen fotbaloví fa-
noušci jej znají jako klub, který se 
zaměřuje na práci s mládeží. V roce 
2009 pod jeho křídly vznikla Fot-
balová škola – SK Louky, navazu-
jící na to, co klub vždy považoval 
za klíčové: věnovat se mladým fot-
balovým talentům a pod vedením 
zkušených trenérů je doprovázet 

během prvních krůčků ve světě 
sportu. „Zkušených trenérů“ zde 
přitom není pouhou frází. V historii 
klubu bychom našli trenéry s tre-
nérskými licencemi, pracující dle 
metodiky pod vedením šéftrenéra 
klubu. Systematická práce umož-
ňovala vychovávat kvalitní a úspěš-
né hráče, kteří dále hráli za Zlín, 
Slovácko nebo Kroměříž.

Fotbalový klub SK Louky je pl-
nohodnotným klubem, od čehož 
se odvíjí i jeho nabídka. Pro nej-
mladší hráče je připravena „fot-
balová školička“, odkud mohou 
děti postoupit do mladší příprav-
ky, starší přípravky a přes katego-
rii mladších a starších žáků až do 
dorostu a mužů. Koncepce školič-
ky a vlastních tréninků si klade 
za úkol pomoci žákům vytvořit 
si ke sportu osobní vztah a pod-
pořit v nich přirozenou touhu na 
sobě pracovat. Děti se tak již od 
útlého věku učí všestrannosti po-
mocí různých pohybových her 
a soutěží, k čemuž jim v součas-
nosti slouží umělka o rozměrech 
házenkářského hřiště a travnatá 
plocha, kterou je možné rozdělit 
na čtyři menší hřiště pro účely vel-
kých turnajů. V dohledné době se 
také plánuje výstavba moderního 
areálu s novou správní budovou 
a umělkou s osvětlením.  ma
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Lékaři odhalují genetické 
onemocnění z pupečníkové 
krve novorozenců
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O společnos
Naše společnost nabízí široké spektrum instalatérských, topenářských a plynařských prací, včetně návrhu, 

dodávky a montáže veškerého materiálu. Zabýváme se montáží a rekonstrukcí kotelen, otopných těles, 

solárního topení, podlahovým topením, tepelných čerpadel, rekuperací, bojlerů, krbů, kotlů, centrálních 

vysavačů a mnohem víc!

Garantujeme Vám profesionální přístup, perfektní servis a atrak�vní ceny.

Máme spoustu cenných zkušenos�, díky kterým Vám zaručíme dobře, rychle a kvalitně provedené práce k Vaší 

spokojenos�.

Pravidelně navštěvujeme specializované kurzy a školení, abychom dokázali držet krok s moderní technologií a 

materiály.

Proto neváhejte a staňte se i Vy jedním z našich mnoha spokojených zákazníků po celé České republice. 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE

· Podlahové topení včetně pokládky polystyrénu a vylití anhydridem

· Montáž topení v železe, mědi, alpexu, uhlíkové oceli, aj.

· Solární topení

· Tepelné čerpadla

· Montáž krbů a kamen s ohřevem do topného systému

· Bojlery elektrické, obojživelné, stacionární, akumulační nádoby

· Montáž všech typů kotlů

· Námi namontované kotle a kotelny pravidelně servisujeme

PLYNAŘSKÉ PRÁCE

· Domovní plynovody na plynná paliva

· NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi

· Montáž kotlů včetně odkouření

· Montáž Gamatů a stacionárních ohřívačů

· Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení
·

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
 

· Rozvody vody v plastu, mědi, alpexu
· Kanalizace HT, KG, PVC

· Koupelny na klíč

· Montáž ohřívačů, baterií, atd.

Kontakt                             

 Ing. Oldřich Kozáček

  +420 605 345 694

  info@pkinstalace.cz

  IČ: 07540850

Naše společnost nabízí široké spektrum instalatérských, topenářských a plynařských prací, včetně návrhu,

dodávky a montáže veškerého materiálu. Zabýváme se montáží a rekonstrukcí kotelen, otopných těles,

solárního topení, podlahovým topením, tepelných čerpadel, rekuperací, bojlerů, krbů, kotlů, centrálních

vysavačů a mnohem víc!

Garantujeme Vám profesionální přístup, perfektní servis a atrak�vní ceny.

Máme spoustu cenných zkušenos�, díky kterým Vám zaručíme dobře, rychle a kvalitně provedené práce k Vaší

spokojenos� .

605 345 694

info@pkinstalace.cz www.pkinstalace.cz

Naše společnost nabízí široké spektrum instalatérských, topenářských a plynařských prací,

včetně návrhu,  dodávky a montáže veškerého materiálu. Zabýváme se montáží a rekonstrukcí

kotelen, otopných těles,  solárního topení, podlahovým topením, tepelných čerpadel,

rekuperací, bojlerů, krbů, kotlů, centrálních vysavačů a mnohem víc!

Garantujeme Vám profesionální přístup, perfektní servis a atraktivní ceny.

Máme spoustu cenných zkušeností, díky kterým Vám zaručíme dobře, rychle a kvalitně

provedené práce k Vaší  spokojenost i.

605 345 694

info@pkinstalace.cz www.pkinstalace.cz

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE

Podlahové topení včetně pokládky polystyrénu 

a vylití anhydridem

Montáž topení v železe, mědi, alpexu, uhlíkové oceli, aj.

Solární topení

Tepelné čerpadla

Montáž krbů a kamen s ohřevem do topného systému

Bojlery elektrické, obojživelné, stacionární, akumulační nádoby

Montáž všech typů kotlů

Námi namontované kotle a kotelny pravidelně servisujeme

PLYNAŘSKÉ PRÁCE

Domovní plynovody na plynná paliva

NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi

Montáž kotlů včetně odkouření

Montáž Gamatů a stacionárních ohřívačů

Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

Rozvody vody v plastu, mědi, alpexu

Kanalizace HT , KG, PVC

Koupelny na klíč

Montáž ohřívačů, baterií, atd.

INZERCE RV2101353/02
INZERCE RV2101465/01

Ateroskleróza, chronické zá-
nětlivé onemocnění stěny te-
pen, zapříčiní smrt u pětapade-
sáti procent západní populace. 
Ve zlínské nemocnici dokážou 
už u novorozenců včas detekovat 
nejčastější genetické onemocně-
ní, které k onemocněním srdce 
přispívá a kterým trpí přibližně 
jeden člověk ze dvou set. Zdejší 
lékaři se nyní zapojili do projek-
tu s názvem Časný záchyt fami- 
liární hypercholesterolémie z pu-
pečníkové krve, jenž pomůže tuto 
dědičnou chorobu včas odhalit 
a léčit.

Familiární hypercholesterolé-
mie je závažné onemocnění pro-
jevující se vysokou hladinou cho-
lesterolu v krvi už v raném věku. 
To vede k intenzivnějšímu zaná-
šení tepen, což může skončit sr-
deční příhodou nebo infarktem. 
„Jedinci s familiární hypercho-
lesterolémií mívají v rodokmenu 
náhlé úmrtí nebo v lepším pří-
padě srdeční infarkty ve věku ko-
lem čtyřiceti let. Je to tím, že vy-
soký cholesterol nebolí a prvním 

příznakem může být až náhlá 
smrt. Je proto důležité tyto jedin-
ce vyhledávat na základě bioche-
mického testování LDL choles-
terolu. Celosvětovým trendem je 
přitom vyhledávat je v co nejniž-
ším věku,“ vysvětlil primář Oddě-
lení klinické biochemie a farma-
kologie zlínské nemocnice Tomáš 
Šálek.

Zlínská nemocnice dosta-
la možnost se do projektu zapo-
jit jako jedna z devíti institucí 
v zemi. „Založen je na odběru pu-
pečníkové krve novorozenců, pro 
které tento zákrok tedy nebude 
představovat žádnou zátěž,“ ujis-
til Šálek. Pupečníková krev je ob-
sažena v placentě a pupeční šňůře 
spojující plod s matkou. Odebírá 
se ihned po porodu a pro matku 
a dítě je zákrok zcela bezbolestný.

Dobrou zprávou je, že fami-
liární hypercholesterolémie jde 
při včasné detekci úspěšně léčit, 
a tím i zabránit zbytečně brzkému 
úmrtí. Pacientům lékaři doporu-
čí dietu, odpovídající pohybovou 
aktivitu a potřebné léky.  ks

Pupeční krev se odebírá ihned po porodu Foto | Shutterstock
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Setkání kytaristů se vrací ke kořenům

NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022ZÁPIS DO KROUŽKŮ

ZÁPIS DO KROUŽKŮ

Ať už tě baví hudba, tanec, sport, technika
nebo rybaření, neváhej a přidej se k nám!

 

Jsme DDM Astra Zlín a nabízíme ti nespočet
kroužků a klubů, které můžeš navštěvovat.

 

Začínáme už od 20. září.
 

Kroužky budou probíhat po celý školní rok.
Budeš se potkávat se spoustou kamarádů,

naučíš se něco nového, a když ti něco
nepůjde. Naši lektoři tě aktivně povedou.

 

Stále máme volná místa:
bubeníci, flétna, kytara, agility, lego roboti,

umělec fotograf, keramika, florbal, badminton,
tenis, tvoření s nápadem, programování, taneční

skupina Bilberries a mnoho dalších.
 

Více se dozvíte na našich stránkách

www.ddmastra.cz v sekci kroužků.
 

INZERCE RV2101406/01 INZERCE RV2101294/01

„Back to the roots!“ Tak zní le-
tošní téma festivalu Setkání kyta-
ristů. A jak již název napovídá, ne-
jde o nijak náhodně zvolené téma. 
Letošní ročník v sobě obsahuje 
několik zvláštních významů. Je to 
například právě čtyřicet let, kdy se 
v roce 1981 na Malé scéně ve Zlí-
ně sešli zakladatel festivalu Luboš 
Kovařík s Lubošem Andrštem, 
Michalem Pavlíčkem, Rudolfem 
Daškem a dalšími muzikanty, aby 
položili základní kámen tohoto 
festivalu.

„S ohledem na letošní téma 
prozkoumáme základní pilíře ky-
tarové muziky, jako je folk, blues 
a bluegrass. Zahrají například 
Žamboši, Matěj Morávek s Dun-
dee, Lucka Redlová, za blues ZVA 
12-28 Band, Dobrozdání a za blue-
grass Whiskey Before Breakfast, 
Podjezd nebo Ondřej Kozák,“ na-
stínil za organizátory Robert Čer-
ný, který je od roku 1999 pořada-
telem akce. Ta se i letos realizuje 
ve dvou termínech. Zatímco v Ost-
ravě se uskutečnila druhý zářijový 

týden, ve Zlíně se na ni můžete 
v plné parádě těšit ve dnech 23. 
a 24. září.

Máte-li chuť si v těchto dnech 
naložit pořádnou porci kvalit-
ní kytarové muziky, lze tak učinit 
v Zelenáčově šopě a v parku Ko-
menského. Rozhodně je na co se 
těšit. Protože minulý ročník po-
znamenala pandemie koronaviru, 
účast přislíbila legenda art rocku 
Progress 2, která loni své vystou-
pení na poslední chvíli zrušila. Na 
„festivalová prkna“ se vrátí také 
odložené koncerty kapel Kochta 
Band a Kazachstán. A to je pouze 
nástin programové nabídky.

Začátek festivalu vypuk-
ne ve čtvrtek 23. září v 17 hodin 
workshopem Pavla Váněho, po 
němž bude následovat vystoupe-
ní skupiny Kochta Band a Pro-
gress 2 s mezivstupem Lubomíra 
Kovaříka, který se svými přáteli 
připomene čtyřicetileté výročí od 
prvního konání festivalu. V pátek 
se akce rozšíří i do parku Komen-
ského, kde program v 15 hodin 

zahájí Ondřej Kozák, následova-
ný workshopem Milana Bátory 
s podtitulem Jak na Vlastu! aneb 
Jak se hrají písničky Vlasty Redla. 
Program v parku ukončí svým vy-
stoupením Podjezd, zlínská blue-
grassová stálice. Pokračovat pak 
můžete v Zelenáčově šopě, kde od 
18 hodin následuje série vystou-
pení Matěj Morávek & Dundee – 
Žamboši – ZVA 12-28 Band.

Program v Zelenáčově šopě je 
zpoplatněn částkou 300 korun ve 
čtvrtek a 250 korun v pátek. Na 
oba dny lze zakoupit i permanent-
ku. V parku Komenského je pro-
gram tradičně přístupný zdarma. 
Další informace a případné změny 
v programu najdete na webu.  ma

setkanikytaristu.cz

Venkovní program vnáší do parku svěží energii  Foto | archiv Setkání kytaristů
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Mladí umělci reflektují hrozby současnosti

ALTERNATIVA ZVE

STEVE CLARKE TRIO

INZERCE RV2101509/01

Klimatické změny, rozpad hod-
not, marginalizace určitých so-
ciálních skupin, ekologické boje, 
hrozby populismu a další. To je jen 
nástin témat rezonujících v sou-
časné tvorbě mladých umělců 
a umělkyň, kterým se věnuje vý-
stava s podtitulem Země pod no-
hama jakožto součást letos již os-
mého ročníku Zlínského salonu 
mladých. Navštívit ji můžete od 
8. září do 31. října v Krajské galerii 
výtvarného umění a v Památníku 
Tomáše Bati.

Jak uvádí propozice výsta-
vy, název vychází z mnohočetné-
ho významu slova země – země 
jako půda, teritorium, hranice, ale 
také Země jako obyvatelná pla-
neta, „která má pro mnohé z nás 
abstraktní rovinu, a tudíž si nedo-
kážeme připustit, že by se s tou-
to hmotou mohlo něco dít. A pro-
to raději investujeme svůj čas do 
toho, abychom nacházeli jiná, další 
obyvatelná místa, než chránili to, 
co máme pod našima nohama.“ 
Mezi vystavenými díly celkem 

od třinácti autorů se tak setkáme 
s uměleckou reflexí nejaktuálněj-
ších problémů dneška. „Denisa 
Langrová například silnou formou 
obhajuje práva zvířat a jiných ži-
vočišných druhů či jednotlivců na 
sklonku globální krize. Masu plas-
tu, která dennodenně roste jako 
obří monstrum velikosti oceánu, 

zase reflektuje Juliana Höschlová 
svým zájmem o plastový odpad,“ 
nastiňuje obsah výstavy kurátorka 
Tereza Záchová s tím, že ve druhé 
části výstavy, v Památníku Tomá-
še Bati, se díla zabývají především 
fenoménem ghost flights nebo 
možností znovuobjevení a využi-
tí raných dopravních technologií 

a strojů. Letošní Zlínský salon 
mladých sice navazuje na před-
chozí ročníky svým zaměřením na 
mladé autory, ale v řadě ohledů je 
také jiný. Mladé umělce tentokrát 
nevybízí k účasti odborná porota, 
ale kurátorská dvojice Tereza Zá-
chová a Nikolas Bemáth, a to právě 
na základě tematické linky, kterou 
si stanovili. Porota si však pone-
chala úlohu, která jí v tradičním 
salonu nejvíc přísluší, tedy posou-
dit jednotlivé umělecké realizace 
se záměrem doporučit díla zvláště 
vhodná k zakoupení do sbírky po-
řádající instituce.

Navštívíte-li výstavu, možná vás 
překvapí, kolik takzvaného prázd-
ného, zdánlivě nevyužitého prosto-
ru „potkáte“, než se od jednoho díla 
přesunete k druhému. „Je tomu tak 
proto, aby výstava byla dobře čitel-
ná, aby měl návštěvník dost času 
a díla pro sebe dost prostoru. Jedi-
ně tak může dojít k nějaké vzájemné 
interakci. Prázdný prostor k umění 
odjakživa patřil,“ uzavírá ředitel 
krajské galerie Václav Mílek.  ma

Masa plastu, která dennodenně roste, od Juliany 
Höschlové

Výstava se vyznačuje prostorností, která k  umění 
odjakživa patřila  Foto | 2x Marek Adamík

Kdo získá Zlínského anděla?
Už jste slyšeli o Zlínském an-

dělovi? Jde o symbolické ocenění 
sociálního pracovníka či pracov-
níka v sociálních službách, které 
město uděluje už od roku 2016. 
Město Zlín nyní přijímá návrhy, 
kdo by toto ocenění měl získat le-
tošní rok. Hlasovat může kdoko-
liv z řad veřejnosti a to do pátku 
29. října 2021.

„Prostřednictvím ocenění 
Zlínský anděl chceme vyzved-
nout náročnou a často nedoceně-
nou práci v sociálních službách, 
za kterou stojí spousta obětavých 
lidí. Uvítáme návrhy od kama-
rádů, příbuzných, spolupracov-
níků, pokud mají ve svém okolí 
takového oddaného anděla své 
profesi, aby nám o něm prostřed-
nictvím nominace řekli,“ vzkázal 
náměstek primátora města Zlína 
Aleš Dufek.

Do výběru budou zařazeni 
kandidáti s trvalým bydlištěm na 
území statutárního města Zlín 
nebo ti, kteří působí v některé 
z organizací na jeho území. V ná-
vrhu je nezbytně nutné uvést jmé-
no a příjmení kandidáta, kontakt 

na něj a stručně popsat jeho zá-
sluhy. Je rovněž nutné uvést, 
že s předáním těchto údajů pro 
uvedený účel kandidát souhlasí. 
Začátkem listopadu vyberou čle-
nové Komise sociální a pro zdra-
votně postižené Rady města Zlína 
z nominovaných pět pracovníků, 
kteří budou oceněni v rámci vá-
nočního koncertu.

Ocenění pracovníci obdrží pa-
mětní list, sošku anděla vyrobenou 
v některé z chráněných dílen, drob-
né věcné ceny a sponzorské dárky.

Návrhy zasílejte na Odbor so- 
ciálních věcí města Zlín, třída To-
máše Bati 3792, podrobnější in-
formace na tel. 577 630 801 nebo 
e-mailu danapiskulova@zlin.eu. 
 ma



Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 8. 10. 2021. 
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a  adresa), a  to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.  4.  2016 o  ochraně fyzických osob v  souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a  o  volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s  vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

KŘÍŽOVKA | V TAJENCE NAJDETE KONEC CITÁTU AMERICKÉ ZPĚVAČKY A HEREČKY MADONNY: „LEPŠÍ ŽÍT JEDEN ROK JAKO TYGR, NEŽ ...“ 
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INZERCE RV2100988/03

Kompletní balíček služeb: 
■ příprava dané 

nemovitosti k prodeji 
■ naplánování strategie 

prodeje 
■ marketing 
■ stanovení tržní ceny 
■ inzerce 
■ topování 
■ kompletní právní služby 
■ katastr a další

Zajišťujeme bezplatné poradenství, právní servis při 
realizaci všech typů obchodů prodeje i pronájmů, 
finanční servis, hypoteční úvěry, znalecké posudky či 
PENB. Pro rychlost prodeje využíváme: profesionální 
fotky, půdorysy, homestanding, videoprohlídky. 

Služby jsou založeny na ochotě, serióznosti, 
profesionalitě a osobním přístupu ke klientovi

Kontakt: Vodní 1972, 760 01 Zlín
Telefon: +420 603 982 535
E-mail: klacanek.d@seznam.cz
Web: www.realityklacankova.cz

13 let praxe

ZAHRADNICTVÍ U POTOKA
ŽERANOVICE

Pro podzimní sezónu nabízíme sazenice vřesů, macešek, 
chryzantémy, dlužichy, okrasné trávy, podzimní astry, rozchodníky 

pro výsadbu podzimních truhlíků a dekorací.
Domů Vám přivezeme brambory žlutomasé i červené, cibuli, 

česnek, ozimou sazečku. Objednávejte na 774 906 770.
Máme nachystané sazenice kanadských borůvek, muchovníky, 

venkovní kiwi a mrazuvzdorné fíky.
Můžete si volat na objednávku dušičkových kytic a žardinek.

Otevřeno: po-so 13-17 hodin
Kontakt: Novák 608 849 919

www.facebook.com/kvetinyzeranovice

INZERCE RV2101439/01

INZERCE RV2001925/09
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 INZERCE RV2101235/02

dáme Česko
dohromady
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INZERCE RV2101354/03

garantovaný růst mzdy
smlouva na dobu neurčitou
možnost volby úvazku
5 týdnů dovolené
příspěvek na stravování
MultiSport karta

kariera.lidl.cz
Přihlaste se na

PRO PRODEJNU ZLÍN, NÁBŘEŽÍ 

PRODAVAČ/KAHLEDÁME

800 115 435
VOLEJTE ZDARMA

25 500 Kč
Nástupní mzda

26 500 Kč
Mzda po 1. roce

27 500 Kč
Mzda po 2. roce

MZDA PO 3. ROCE 35 HOD./TÝDEN

INZERCE RV2101370/01
INZERCE RV2001977/04



INZERCE RV2001654/08

Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí 2 % nebo 30 000 Kč
ZAJIŠŤUJEME:  ◾ kupní a úschovní smlouvu ◾ posudek, energetický štítek ◾ bezplatnou poradnu a daňový servis 
  ◾ jednání s � nančním, katastrálním a stavebním úřadem ◾ bezplatný přepis energií 
  ◾ � nanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)

BYT 2+1 S BALKONEM OTROKOVICE – TRÁVNÍKY
Byt v původním stavu o výměře 55 m2, který se nachází 
v Otrokovicích na sídlišti Trávníky. K dispozici je výtah. Díky 
poslednímu podlaží se Vám naskytne krásný výhled do okolí. 
Bytový 11podlažní dům je po revitalizaci. PENB: G

2 695 000 Kč
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BYT 3+1 + LODŽIE, ZLÍN – MALENOVICE
Byt o výměře 75 m2 se nachází v nízkopodlažním bytovém domě 
v přízemí. Má upravenou koupelnu se sprchovým koutem, WC
a kuchyň. Vhodný i pro osoby se slabší pohybovou dispozicí. 
K dispozici ihned. PENB: D

INFO V RK

RODINNÝ DŮM 5+KK + GARÁŽ, ZLÍN – KOSTELEC
Cihlový dům (2001) se zahradou 689 m2 a zahr. domkem je situo-
vaný v neprůjezdné ulici s dostatkem soukromí. V přízemí prostorný 
obýv. pokoj s kuch. koutem, menší koupelna, garáž, sklad. V patře 
4 pokoje a koupelna. DOPORUČUJI I PRO NÁROČNÉ. PENB: G

INFO V RK
RD 3+kk, NEDACHLEBICE
Nově projektovaný cihlový dům, který bude k dispozici na přelomu 
roku 2022/2023. Disponuje menší zahrádkou a 2 parkovacími mís-
ty. Výhodou je, že si můžete podle svých představ upravit interiér 
a dispozici DOPORUČUJI I PRO NÁROČNÉ. PENB: C

5 995 000 Kč

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

KONTAKT: e-mail: buda-reality@centrum.cz ■ telefon: 773 288 833 ■ web: www.buda-reality.cz

partnerem   je společnostpartnerem   je společnost

RD / KOMERCE 4+1, OTROKOVICE – KOMENSKÉHO
Cihlový dům se zahradou  téměř v centru Otrokovic. Výhodou je 
blízký nájezd na dálnici, zast. MHD. Díky poloze je možno komerč-
ní využití. V přízemí 1+1, v patře jsou 3 pokoje a terasa. Vjezd na 
zahradu je i z druhé strany vjezdovou bránou. PENB: G

5 490 000 Kč

VÝKUP NEMOVITOSTÍ EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

RYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTIRYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTI
VE ZLÍNSKÉM KRAJIVE ZLÍNSKÉM KRAJI

byt, dům, komerce, pozemekbyt, dům, komerce, pozemek

RODINNÝ DŮM 5+2, VÍTOVÁ U FRYŠTÁKU
Cihlový 2generační dům s krásnou zahradou (necelých 1000 m2) 
u lesa na konci obce Vítová s výborným dojezdem do Zlína přes 
Fryšták. Dům je podsklepený, horní podlaží po částečné rekonstruk-
ci. Disponuje hospodářskou budovou na konci zahrady. PENB: G

6 600 000 Kč

INZERCE RV2001814/09


